
Підсумки роботи 

методичного 

об’єднання вчителів 

хімії, біології, фізики 



   Проблема, над якою  працює 

методоб’єднання: 
 

 підвищення рівня навчальних досягнень учнів на 

основі здійсьнення моніторингу якості знань; 

 компетентнісний підхід до викладання 

предметів природничого циклу; 

 реалізація програми “Обдаровані діти”; 

 створення системи навчально-виховної 

діяльності, що забезпечуватиме розвиток в 

учнів здатності до адаптації та інтеграції у 

середовищі, яке змінюється. 



Список членів методичного 

об’єднання 
 

№ 

 

П.І.Б. 

 

Освіта 

 

Пед. стаж 

 

 

Категорія, 

звання 

 

1. Кравець Ніна Йосипівна вища 37 р. 1 категорія 

2. Ягодинська Вікторія 

Романівна 

вища 25 р. 1 категорія 

3. Середницька Світлана 

Леонідівна 

вища 13 р. 1 категорія 

4. Качмар Світлана Олексіївна вища 26 р. 1 категорія 

5. Александрова Ганна 

Дмитрівна 

вища 39 р. 1 категорія 

6. Попович Оксана Степанівна вища 1 р. спеціаліст 



Результати роботи з 

обдарованими дітьми: 

Другий етап Всеукраїнської олімпіади з фізики: 
 

 Завидовський О. (8-Б клас  ) – 2 місце; вч. Попович О.М. 
 

 Чеховський П. (11 клас) – 2 місце; вч. Кравець Н.Й. 

1. Всеукраїнський природничий конкурс “Колосок” – 102 уч. 

(листопад 2011) – 12 золотих колосків; 

2. Всеукраїнський природничий конкурс “Весняний Колосок” –   67 

уч. (квітень 2012). 

3. Всеукраїнський конкурс “Левеня” – 21 уч. (квітень 2012). 

 

Участь у конкурсах 



 

Відкритий урок з фізики у 10 класі «Перший закон 

термодинаміки»,  

вч. Кравець Н.Й. 

 

 

Тиждень природничих наук 

 

 

Відкритий урок з біології у 9-Б класі «Мотивація. 

Практична робота №10. Виявлення професійних 

схильностей» 

вч. Ягодинська В.Р. 



Відкритий урок з біології на тему:  

“Значення бактерій у природі та житті людини” 
(вч. Середницька С.Л.) 

Тиждень природничих наук 





Відкритий урок з фізики:  

“Розвязування фізичних задач” 
(вч. Попович О.С.) 

Тиждень природничих наук 



Тиждень природничих наук 

Відкритий урок з хімії на тему:  

“Білки” 
(вч. Качмар С.О.) 





Позакласні заходи 



Повідомлення учнів 

“Чорнобильські дзвони” 



“Хімічна казка” 7-А клас 



“Хімічна казка” 7-А клас 



“Хімічна казка” 7-А клас 



Брейн-ринг  

“Цікава зоологія”  



Брейн-ринг  

“Цікава зоологія”  



Брейн-ринг  

“Цікава зоологія”  



Переможці конкурсу стіннівок: 

8-А клас “Царство квітів” 



Переможці конкурсу стіннівок: 

9-А клас “Цікава фізика” 


